
UPOZORNĚNÍ: Určeno pouze pro domácí mazlíčky. Není to dětská hračka. Při hraní s touto hračkou by domácí zvířata měla být pod dohledem. Nedovolte,
aby tuto hračku zvíře pozřelo. Pokud se některá část uvolní nebo poškodí, hračku nepoužívejte. // UPOZORNENIE: Určené len pre domácich miláčikov. Nie 
je to detská hračka. Pri hraní s touto hračkou by domáce zvieratá mali byť pod dohľadom. Nedovoľte, aby túto hračku zviera zjedlo. Ak sa niektorá časť uvoľní 
alebo poškodí, hračku nepoužívajte. // UPOZORNĚNÍ: Baterie součástí balení. Zap/Vyp: vypínačem na spodní části. Výměna baterie musí být provedena 
dospělou osobou. Při výměně postupujte podle obrázku, dodržujte vyznačenou polaritu (+/-). dospělou osobou. Při výměně postupujte podle obrázku, dodržujte vyznačenou polaritu (+/-). Vyjměte vybité baterie. Nekombinujte staré a nové baterie 
nebo různé typy baterií (alkalické, standardní,..). Nevyhazujte baterie do ohně, nenabíjejte nedobíjitelné baterie, nezkratujte baterie. 
// UPOZORNENIE: Batérie súčasť balenia. Zap/Vyp: vypínačom na spodnej časti. Výmena batérie musí byť vykonaná dospelou osobou. Při výmene postupujte
podľa obrázka a značiek polarity (+/-). Vyberte vybité batérie. Nekombinujte staré a nové batérie alebo rôzne typy batérií (alkalické, štandardné, ...). Nevyhadzujte 
batérie do ohňa, nenabíjajte nenabíjateľné batérie, neskratujte batérie. // UPOZORNENIE: Pri požití / vdýchnutí baterie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.batérie do ohňa, nenabíjajte nenabíjateľné batérie, neskratujte batérie. // UPOZORNENIE: Pri požití / vdýchnutí baterie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Baterie musí být recyklována nebo likvidována předepsaným způsobem. Použitý výrobek nepatří do komunálního
odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru // Batérie musia byť recyklované alebo likvidované 
predpísaným spôsobom. Použitý výrobok nepatrí do  komunálneho odpadu, ale na miesto na to určené alebo na 
miesto spätného odberu.
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